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Vec
Záznam z prejednania návrhu zásad umiestňovania nových pozemkov v obvode
pozemkových úprav v kat. území Tvrdomestice, lokalita Horné Záhumnie - zo dňa
30.05.2019 o 15:30 hod.

Dňa 30.05.2019 o 15:30 hod. sa za účelom prejednania návrhu zásad umiestňovania
nových pozemkov uskutočnilo v priestoroch Kultúrneho domu v Tvrdomesticiach stretnutie
vlastníkov a užívateľov pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v kat. území
Tvrdomestice, lokalita Horné Záhumnie (ďalej len „JPU Tvrdomestice, lokalita Horné
Záhumnie“). Zúčastnených privítal starosta obce Tvrdomestice – Jozef Beňo. Dnešného
stretnutia sa ďalej zúčastnili Ing. Ivan Guniš, Mgr. Marek Selecký za Okresný úrd Topoľčany,
pozemkový a lesný odbor ( ďalej len „OU-TO-PLO“ ), Jozef Beňo, starosta obce
Tvrdomestice, Ing. Marcel Michalička za Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov,
referát pôdohospodárstva a zhotoviteľ projektu Ing. Vladimír Schwarz – GSK, Geodetická
spoločnosť, s. r. o., Bánovce nad Bebravou. Následne sa ujal slova zhotoviteľ projektu Ing.
Vladimír Schwarz, ktorý všetkých prítomných informoval o návrhu zásad umiestňovania
nových pozemkov ( ďalej len „ZUNP“ ) v obvode pozemkových úprav. Na úvod vysvetlil, že
„ZUNP“ majú za úlohu stanoviť pravidlá pre umiestňovanie nových pozemkov v súlade so
zákonom č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“ ) s požiadavkami účastníkov pozemkových úprav,
všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia a cieľom projektu pozemkových
úprav. Následne pristúpil k prezentácií jednotlivých „ZUNP“ a k poznámkam ku konkrétnym
tézam rokovania. Ďalej prítomných oboznámil s potrebou pozemkov pre verejné zariadenia
a opatrenia či s prehľadom vlastníctva podľa RPS. Zúčastnení boli informovaní, že „ZUNP“
budú dohodnuté s predstavenstvom JPÚ Tvrdomestice ako aj o tom, že „ZUNP“ sú platné, ak
s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú
povolené alebo nariadené pozemkové úpravy.
Nasledovala konštruktívna debata a otázky zo strany účastníkov ( najmä či by sa
nedalo znížiť percento príspevku na spoločné zariadenia, ktoré bude 10% z nároku v RPS ),
na ktoré odpovedali zástupcovia správneho orgánu, zhotoviteľ projektu a ďalší zúčastnení.
Po zodpovedaní položených otázok sa zástupca správneho orgánu poďakoval vlastníkom a
užívateľom za účasť a stretnutie ukončil.
Súčasťou tejto zápisnice je aj prezenčná listina.
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